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ÁRKÁD GYÔR 2014. Idén szinte
nem lesz olyan hónap, amikor ne készülne
valamilyen érdekes programmal, kiállítással,
nyereményjátékkal az Árkád csapata.

KÉSZÜLJÖN A TAVASZRA!
A pasztellszínek mellett a kék lesz a szezon
trendszíne. Jönnek a rövid kabátkák, az izgalmas
szabású ingek és a bô szárú nadrágok.

Válaszoljon a téli olimpiával kapcsolatos
kérdéseinkre, és NYERJE MEG AZ ÁRKÁD
KÖZEL 120 ÜZLETÉNEK LEGTÖBBJÉBEN BEVÁLTHATÓ UTALVÁNYT!

SIKER VOLT. A januári esküvôi
kiállításon ezrek pillanthattak be a legújabb
trendekbe, az új év elsô napjaiban pedig apró
meglepetéssel köszöntöttük látogatóinkat.

» 2–3. OLDAL

» 2. OLDAL

» 3. OLDAL

» 4. OLDAL

JÉGFESZTIVÁL
AZ ÁRKÁDBAN
A

KÖSZÖNTÔ

KEDVES
OLVASÓK!
Az új év kezdete mindig izgalmas idôszak az
Árkád Gyôr csapata számára, hiszen ilyenkor áll
össze az éves programsorozat, amelyet vásárlóink elé tárunk. Nincs ez másként idén sem,
hiszen ha rápillantanak a 2014-es programokra,
láthatják: az Árkád sokkal több, mint egy bevásárlóközpont. Azon dolgozunk, hogy idén is a
lehetô legszínesebb, legváltozatosabb rendezvényekkel járjunk vásárlóink kedvében, s
ahogy eddig, ebben az évben is mindenki találjon a kedvére való programot, legyen szó családi látogatásról vagy a barátnôkkel tartott laza
napról.
A legjobban várt esemény minden évben
az az exkluzív kiállítás, amely a legkülönbözôbb
tematikákban, interaktív módon varázsolja el
látogatóinkat. Tavalyi nagy sikerû, a Forma–1es száguldó cirkuszról szóló kiállításunk után
idén a dinoszauruszok világába pillanthatnak
be, akik ellátogatnak hozzánk. A hatalmas ôslények természetes közegükben elevenednek
meg, elsô útjuk a technikusok és modellezôk
mûhelyébôl egyenesen a gyôri Árkádba vezet!
S persze nem hagyhatom ki az ünnepeket sem,
hiszen évrôl évre mesés díszletekkel, családi
programokkal és koncertekkel köszöntjük a
húsvétot, a karácsonyt. Akik pedig szeretik
megragadni a lehetôséget a kedvezményes
vásárlásra, az Árkád Kupon Napokon akciósan
frissíthetik fel ruhatárukat. Sôt, a legszerencsésebbek mindezt az Árkád kontójára, profi szépségszakemberek segítségével tehetik meg!
Figyeljék hát 2014-ben is az Árkád Híradót
és honlapunkat a www.arkadgyor.hu címen,
ahol naprakész információkat találnak akcióinkról és programjainkról!
Máté Richárd
centermenedzser

Élvezze ki a tél örömeit az Árkádban!
Február 7-tôl egy óriási beltéri jégpályán hódolhatnak a sportnak a bevásárlóközpont látogatói.

Az 5 x 20 méteres pálya, amelynek tömege
több mint két tonna, a legmodernebb technológiával készült, minôségi mûjéggel várja a

vállalkozó kedvû gyerekeket és felnôtteket.
A gyors átöltözéshez kényelmes puffok állnak
rendelkezésre, s ingyenes korcsolyaélezéssel is készülünk. Akinek pedig nincs saját
korcsolyája vagy a helyszínen kap kedvet a
sikláshoz, annak díjmentesen biztosítunk korcsolyát!

TÖBB MINT 120 ÜZLET.
1.150 INGYENES PARKOLÓHELY.
VILÁGMÁRKÁK
ELÉRHETÔ ÁRON

Nyitva tartás:
hétfô–szombat
7.00–21.00,
vasárnap 7.00–19.00

Üzletek:
hétfô–szombat
9.00–20.00,
vasárnap 10.00–18.00

Interspar:
hétfô–szombat
8.00–21.00,
vasárnap 8.00–19.00

Az Árkád Gyôr központi terén felállított
mûjégpályán ügyességi vetélkedôkön is összemérhetik tudásukat a gyerekek: a jégfogócska,
a bólyakerülgetés, a szlalom gyôzteseit apró
ajándékok várják.
Lapozzon további 2014-es programjainkért!
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A 2014-es év hivatalos trendszíne,
a ragyogó orchidealila nemcsak a ruhákon,
hanem a sminkpalettákon is hódít idén.

Jön a tavasz, visszatérnek a világos,
pasztellárnyalatok és a lenge anyagok.
A púderszínek mellett a kék lesz a szezon egyik trendszíne.

A komor téli hónapok után alig várjuk,
hogy ismét világosabb színekbe öltözhessünk.
A púderszínek – ekrü, bézs, barack, lazacszín
– mindenkinek jól állnak, de a pisztácia, a halványlila vagy a sápadt mentazöld is jó választás. Melléjük társul a tavaszi szezonban a kék,
a szín sötét árnyalata helyett azonban most a
világosabb jégkék a befutó.
A télikabátokat felváltják a kiskabátok,
méghozzá minden stílusban. Egy jól szabott,
középkék farmerdzsekivel nem foghatunk
mellé, hiszen akár egy nôies, lenge virágos ruhához is felvehetjük. A klasszikus szabású kiskabátok mellett hódítanak a lezser, gallér
nélküli, különlegesebb anyagból készült – például hímzett – fazonok is, ezeket bármilyen
ruhára vagy klasszikus szoknyához felkaphatjuk. A gallér gyakran a hosszabb kabátokról is
eltûnik, így szigorúbb, hivatalosabb kinézetet
öltenek, nagyszerûen illeszkedve a munkahelyi vagy a letisztult, minimál viseletbe.

A vagány, rövid bomberdzsekik is újra divatba jönnek, a sportos vonalakat egy-egy
nôies részlet koronázza meg, az anyaguk pedig
gyakran luxushatású selyem. A leginkább atlétikus termetû, vékony nôkön mutató fazon remekül feldob egy alakra simuló ruhát,
sportos-farmeros összeállításokhoz pedig telitalálat.
A nadrágok közé visszatérnek a bô szárú
fazonok, amelyek egyáltalán nem csak modellalkatú nôknek állnak jól. Válasszunk magasabb derekú fazont, ami optikailag nyújtja az
alakot! Az örök alapszabály itt is érvényesül:
bô nadrághoz szûk – vagy legalábbis az alakot
lágyan követô – felsô illik.
A vékony kötött pulóverek uralma a szezon egyik legpraktikusabb trendje; legyen szó
lágyan omló egyszínû vagy nagy mintákkal
nyomott, rafinált fazonú darabról – nem foghatunk mellé vele.
A nôies vonalakra vágyók bizonyára örülni
fognak a húzott, rakott szoknyáknak, amelyek
felváltják az egyenes vonalú darabokat. Egy jól
eltalált darabbal akkor is ultranôiesek lehetünk, ha sportos felsôvel kombináljuk.

AZ ÁRKÁD
NEMCSAK
A VÁSÁRLÁS,
HANEM SZÁMOS
SZÍNES PROGRAM HELYSZÍNE
IS ÉVRÔL ÉVRE.
LÁSSUK, MIVEL
KÉSZÜLÜNK
A 2014-ES ÉVRE!

2014

Készüljünk
a tavaszra!

PROGRAMOK AZ ÁRKÁDBAN
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Egy átlagos hétvégi napon
tízezernél is több látogatója van
az Árkád kiállításainak.

PROGRAMOK 3

Korcsolyázzon az Árkádban felállított
mûjégpályán, ahol a gyerekek jeges vetélkedôkön is összemérhetik ügyességüket!
Szurkoljon velünk a XXII. Téli Olimpiai
Játékok résztvevôinek: a versenyszámokat
hatalmas kivetítôn nézhetik a látogatóink.

A szerelmesek napján romantikus fotósarok várja a párokat, ahol stílusos háttér
elôtt készíttethetnek közös képet magukról, amit természetesen ingyen haza is
vihetnek. Emellett apró meglepetéssel is
köszöntjük a szerelmespárokat.

Ha szezonváltás, akkor Kupon Napok az
Árkádban! Idén is több mint 60 üzlet részvételével zajlik a jelentôs kedvezménnyel
kecsegtetô akció, évente három alkalommal. Töltse le kuponjainkat az internetrôl,
vagy nyomtassa ki standunknál!

Vásároljon legalább 3.000 forint értékben, és nyerjen 100 ezer forint
értékû átváltoztató-csomagot az
Árkádtól! Öt szerencsés vásárlónkat az

FEBRUÁR 7–23.

FEBRUÁR 14.

MÁRCIUS 5–9.

MÁRCIUS 14–30.

Jégfesztivál

Valentin-nap

Tavaszi Kupon Napok

Tavaszi Divathetek

Angyalmûhely szépségszakemberei új
külsôvel ajándékozzák meg.

Mindenkit vár a Húsvéti Csokigyár! Áprilisban mesés dekoráció varázsolja el a
gyerekeket és idézi meg a tavaszt. Az ünnepet kézmûves-foglalkozások és tematikus programok színesítik.

Az Árkád is köszönti az édesanyákat:
ahogy a tavalyi évben – amikor többcsokornyi virágot osztottunk szét látogatóink
között – idén is egy-egy apró meglepetéssel kedveskedünk az anyukáknak.

Ez a hétvége a legkisebbeké az Árkádban: kézmûvesjátszóházzal és gyermekelôadásokkal készülünk.

Érdemes ilyenkor bevenni magunkat az
Árkád forgatagába, hiszen minimum
20%-kal olcsóbban juthatunk hozzá
a legdivatosabb ruhákhoz, cipôkhöz, kiegészítôkhöz. Az üzletlistát és a kuponokat megtalálja az interneten és az
Árkádban.

ÁPRILIS 4–21.

MÁJUS 2–4.

MÁJUS 23–25.

JÚNIUS 4–7.

Húsvét az Árkádban

Anyák napja

Gyereknap

Nyári Kupon Napok

DINÓKALAND
Vásároljon közel 50 üzletben átlagosan 20% kedvezménnyel! Az erre jo-

Élvezze óriáskivetítôn a brazíliai foci-vb
izgalmait, szurkoljon az Árkádban kedvenc csapatának!

gosító kuponokat az internetrôl tölthetik
le látogatóink, vagy kinyomtathatják
helyszíni standunknál.

JÚNIUS 13–30.

SZEPTEMBER 3–7.

Futball-vb

Ôszi Kupon Napok

Az év nagy durranása: hatalmas ôslények népesítik be a gyôri Árkádot! Tíz monu-

mentális, élethû dinoszaurusz-figura idézi meg az ôsvilágot, köztük a dinók királyával, a
vérszomjas T-Rexszel, de láthatunk Triceratopszot és repülô ôslényt is. A hatalmas modellekhez – amelyek most elôször mutatkoznak be Magyarországon – a legmodernebb
technológiát használták fel a készítôk. Nemcsak óriásmodellekkel, hanem mozgó dinoszauruszokkal is találkozhatnak a látogatók, amelyek kifinomult, összehangolt mozgásukkal szinte visszarepítenek a Föld ôskorába. A kiállításhoz tematikus programok is
kapcsolódnak, a többi között dinócsontvadászat, amelyen „ôsleleteket” áshatnak ki a gyerekek a földbôl, de részt vehetnek egy-egy óriás dinoszaurusz-modell felépítésében is, a
legbátrabbak pedig akár a „dinólovaglást” is kipróbálhatják!

AUGUSZTUS 1–31.

szépségszakemberek segítenek megtalálni
szerencsés vásárlóink legelônyösebb oldalát: nyerteseinket komplett átváltoztató-csomaggal lepjük meg!

December elején a már megszokott karácsonyi mesevilág elevenedik meg az
Árkádban. A mesés díszlethez mesés programfolyam dukál: sztárfellépôk, karácsonyi koncertek, gyerekprogramok segítenek
az ünnepi ráhangolódásban és adnak varázslatos hátteret az év végi vásárláshoz.

OKTÓBER 3–19.

DECEMBER 1–31.

Ôszi Divathetek

Advent az Árkádban

Vásároljon, és változzon át az Árkád
jóvoltából! Nyereményjátékunkon profi

NYERJEN VÁSÁRLÁSI UTALVÁNYT!
A XXII. Téli Olimpiai Játékok lázában ég a világ sportkedvelô fele. Válaszoljon a világjátékokkal kapcsolatos kérdéseinkre,
és nyerjen egy 5.000 forintos vásárlási utalványt, amelyet az Árkád Gyôr bármelyik üzletében beválthat!

1. Melyik országban található Szocsi, a téli olimpia helyszíne?
2. Hányadik téli olimpia lesz az idei?
3. Melyik sportág kifejezései a következôk: axel, lutz, leszúrt rittberger?
A megfejtéseket február 20-ig várjuk az ÁRKÁD Gyôr, Igazgatóság, 9027 Gyôr, Budai út 1. címre (a borítékra írja rá: „Játék”).

DECEMBERI SZÁMUNK NYERTESEI:

Horváth Gáborné (Fertôszentmiklós), Eördöghné
Horváth Gizella (Csorna),
Medey István (Kisbajcs).
Nyerteseinket postai úton is értesítjük. Nyereményüket – egy-egy 5.000 forint értékû Árkád Gyôr
vásárlási utalványt – hétköznapokon 13–15 óra
között a bevásárlóközpont igazgatóságán, Török
Beátánál vehetik át.
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4 AKTUÁLIS

Az Árkád Gyôr rendszeresen
helyet ad jótékonysági és civil
kezdeményezéseknek, mint a véradás
vagy a fogyatékkal élôk sportversenye.

Evezésre fel! Országos
ergométeres verseny,
2014. február 20., 11 órától

Visszatekintô

Sportoljunk
együtt a sérültekkel!

Ha nem is vízen, de profi ergométeren
bárki próbára teheti az erônlétét és
technikáját, aki jelentkezik a Méhecske Közhasznú Alapítvány immár
ötödik alkalommal megrendezésre kerülô országos ergométeres evezôsversenyére.

A gyôri Árkád harmadik alkalommal biztosít helyet az ergométeres versenynek, amelyet a fogyatékkal élô gyermekek és felnôttek
részére szervez a Méhecske Közhasznú Alapítvány. Az alapítvány célja, hogy a társadalom

nyisson a sérültek felé, és minél többen elfogadják a fogyatékkal élôket. A szervezôk szeretettel várnak mindenkit a megmérettetésre:
cégeket, magánszemélyeket, sportszervezetek
tagjait, akik szívesen kipróbálnák magukat,
vagy éppen szurkolnának a résztvevôknek.
Négyfôs csapatok jelentkezését várják, amelyek február 20-án, csütörtökön 11 órától versengenek majd egymással.
A jelentkezéseket az info@mehecskealapitvany.hu e-mail címre várják a szervezôk.

ÚJ ÜZLETEINK

Decemberben nyitott meg a TISZA CIPÔ márkabolt; a nyitás alkalmából átadott virágcsokrot
Skutovics László üzletvezetô vette át Varga
Zsuzsannától, az Árkád munkatársától.

A LONDON GIRL üzlete szintén a tavalyi év
végén mutatkozott be a gyôrieknek, ez alkalomból
az Árkád képviseletében Török Beáta köszöntötte
Beker Alobiedi üzletvezetôt.

ILLATOK, SZÍNEK, TRENDEK AZ ESKÜVÔI
KIÁLLÍTÁSON

A januári V. Kisalföldi Esküvô Kiállítás kínálata láttán az is kedvet kapott a házasságkötéshez, aki már túl van rajta: a közel 70 kiállító két
napra elhozta Gyôrbe a legfrissebb trendeket.
A kiállítók között a látogatók felfedezhettek olyan nagy neveket is, mint Lakatos Márk
stylist és divattervezô, akinek stúdiója stílustanácsadással segíti a menyasszonyokat vagy
Zólyomi Zsolt parfümôr – azaz „az Orr” –, aki
az esküvôszervezés egy még kevéssé ismert területével, az illatstylinggal mutatkozott be.
A legnagyobb érdeklôdés persze az esküvôi ruhákat övezte: a kétnapos kiállítás alatt hét divatbemutatón vonultatták fel a modellek a

ÚJÉV-KÖSZÖNTÔ CSOKIOSZTÁS

Édes meglepetéssel kedveskedett az Árkád a
bevásárlóközpont látogatóinak január elején.
A hoszteszek egy-egy apró csokoládéval lep-

legfrissebb kollekciókat, amelyek domináns
színe az elmúlt évek ekrü trendjét váltó klaszszikus fehér volt. A kiállító fotósok is kínáltak
különlegességet, a beállított sablonfotók helyett ma az elkapott pillanatokat megörökítô
képek, az exkluzív fotókönyvek hódítanak.
A dekorációt illetôen a visszafogottabb színek,
a pasztellárnyalatok vezetik a képzeletbeli toplistát, de az extravagánsabb stílust kedvelôk is
találtak kedvükre valót, például az idei év
trendszínének választott ragyogó orchidealilát. Ott volt az Árkádban az év esküvôi cukrászának választott Lengyel József is szemet
gyönyörködtetô kreációival, Sarkady Lívia
mesterfodrász pedig látványos frizurashowval ejtette ámulatba a közönséget.

ték meg a sétálgatókat, vásárlókat, így köszöntve az új évet. Január 2-án és 3-án közel
kétszáz csoki talált gazdára, kellemes meglepetést okozva a gyôri Árkádba látogatóknak.

AZ ÁRKÁD GYÔR BEVÁSÁRLÓKÖZPONT SZÁMOS
INGYENES SZOLGÁLTATÁSSAL VÁRJA KEDVES LÁTOGATÓIT!

VILÁGMÁRKÁK
ELÉRHETÔ ÁRON

BABAKOCSIKÖLCSÖNZÉS

MINIJÁRGÁNYKÖLCSÖNZÉS

CSOMAGMEGÔRZÔ

PELENKÁZÓ

BANKAUTOMATA

ESERNYÔKÖLCSÖNZÉS

A részletekrôl
érdeklôdjön
a földszinti
információs
pultnál,
ahol munkatársaink
készséggel
állnak
rendelkezésére!

